
A helybeliek számára oly 
fontos és a falu védjegyeként 
ismert Nagy Tölgyfa méltán 
kiérdemelte, hogy részt ve-
gyen az Ökotárs Alapítvány 
által szervezett, a 2015. Év 
fája című versenyen.

A nevezéshez mellékelni 
kellett a támogató szervezetek 
listáját, képeket a fáról és egy 
történetet, ami a fáról szól, 
vagy ahhoz kapcsolódik. Saj-
nos a meghatározott maxi-
mum 4000 karakter kevésnek 
bizonyult mindahhoz, hogy a 
közel 130 éves fa matuzsálem 
minden „gondolata” megeleve-
nedjen.

A verseny szabályzata sze-
rint, a beérkezett nevezéseket 
egy szakértő zsűri fogja elbí-
rálni. A döntőbe jutott fák 
ezután kerülnek nyilvános in-

ternetes szavazásra június kö-
zepétől. Reméljük, hogy a fa 
vizuális élménye és a szellemi-

sége egyaránt felkelti a zsűri 
érdeklődését. Az elmúlt évek 
tapasztalatából okulva tudni 
lehet, hogy az országosan be-
nevezett fák közül csak alig 

tucatnyi kerül a döntőbe. Akár 
döntős lesz, akár nem: az itt 
élők és a Kunágotáról elszár-

mazottak számára a Nagy 
Tölgyfa mindig dobogós lesz!

(A falu védjegyeként ismert 
tölgyfa történetét a 2. oldalon 
olvashatják.)

Az Év Fája is lehet a Nagy Tölgyfánk Az első közterületi 
fűnyírás ingyenes volt

Az ingatlanok előtti közterülete-
ken, májusban, az önkormányzat 
közfoglalkoztatott dolgozói ingyen 
vágták le a füvet. A szolgáltatást lehet 
a továbbiakban is igényelni, de azért 
már fizetni kell. 

A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy:

A  közterületi fűnyírás szolgáltatás 
a lakosság részére (az ingatlan előtti 
utcai részre vonatkozik) 1 alkalommal 
ingyenes minden ingatlan előtt. Ezt 
május hónapban próbáltuk a  belte-
rületen minden utcában elvégezni. 
További fűnyírások térítés ellenében 
igényelhetők, ez az időjárás és az ön-
kormányzati lehetőségek függvényé-
ben, minimum további kétszeri fűnyí-
rást jelent. A fűnyírás díja évente, 
ingatlanonként 2000 forint, dupla 
porta vagy sarki ingatlan esetén (na-
gyobb a közterület) 4000 forint. Az 
árak az áfát tartalmazzák. A fűnyírás 
ütemezéséről az önkormányzat gon-
doskodik a lehetőségei függvényé-
ben. A fűnyírást az összeg június 30-ig 
történő befizetésével lehet igényelni. 
Az összeg a községházán, az önkor-
mányzat pénztárában fizethető be.

Változott a falunapok 
időpontja

 A falunapok 2015-ben augusztus 
15-én és 16-án lesznek. Ami változás, 
hogy a szombati napon lesz a sport-
rendezvény, a labdarúgó vándorkupa. 
Vasárnap, augusztus 16-án délelőtt 
rendezzük meg a pingpong versenyt, 
délután bográcsos főzőversennyel, 
szórakoztató programokkal és tűzijá-
tékkal várjuk a település lakosságát.

A programok szervezése folyamat-
ban van. A falunapok hetében, a mű-
velődési ház nagytermében, helyi al-
kotók időszaki tárlatát tekinthetik 
meg az érdeklődők augusztus 10 és 16 
között.

Gyereknap – sportnap
A Bereczki Máté Általános Iskola 

2015. május 29-én (péntek) gyerek-
nappal egybekötött sportos rendez-
vényt szervezett diákjainak. A progra-
mok közt szerepelt kézműves 
foglalkozás, ügyességi vetélkedő, kü-
lönböző ötletes akadályokkal, állo-
máshelyekkel tűzdelt akadályverseny, 
főzőcske. A rendezvény sikeres lebo-
nyolításához, a gyerekek megvendé-
geléséhez, jutalmazásához a szülői 
szervezet is felajánlotta segítségét.

A Bereczki gyümölcsöstől a PILOT programig
1. Helyi sajátosságra épülő 

közfoglalkoztatás (2015. már-
cius 1. – 2016. február 29.)

Helyi sajátosságokra épülő 
közfoglalkoztatás keretében 
betonelem-gyártás, épület fel-
újítás, asztalos ipari munkála-
tok, gyümölcsös telepítés, a 
Helytörténeti Gyűjtemény 
udvari részének kialakítási 
munkálatai, papírbrikett-gyár-

tás folyik. A programban 118 
közfoglalkoztatott végzi a fel-
adatokat. 

A betonelem-gyártás során 
előállított termékeket a közte-

rületi járdák, közterületi terek 
és intézmények udvaraiban 
térburkolat javítására, térbur-
kolására használnánk fel. A 
kerítéshez szükséges oszlopok 
szintén a betonelem-gyártó 
üzemben készülnek.

Az épület felújítási külső-, 
belső munkálatokat az elmúlt 
hónapokban a közfoglalkozta-
tottak elvégezték, a bontási és 

építési munkálatok, a meglévő 
külső nyílászárók cseréje, vizes 
helyiség kialakítása, belső-, 
külső falazatának rendbetétele, 
külső-belső festése valósult 

meg. Az épület fűtési rendsze-
rének kialakítása a közeljövő-
ben megvalósul.

Az asztalos üzemben készül 
a gyümölcsös kerítése. A prog-
ram során utcai bútor, busz-
megálló kerül gyártásra.

A Bereczki gyümölcsös kia-
lakítása lehetőséget biztosít 
arra, hogy emlékezzünk mind-
azokra, akik formálták falun-
kat. Bereczki Máté gyümölcs-
nemesítő, pomológus Kuná-
gotán a német, francia, belga, 
holland pomológusoktól ho-
zatott gyümölcsfákból kialakí-
totta az akkori Magyarország 
egyetlen hiteles fajtagyűjte-
ményét. A gyümölcsös önkor-
mányzati tulajdonú, 2660 
négyzetméteres területen ke-
rülne telepítésre, 60 darab 
gyümölcsfa felhasználásával. 
A gyümölcsfák között térkővel 
kirakott ösvényen járhatjuk be 
a gyümölcsöst. » folyt. a 3. oldalon
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„Életem nem legenda és nem 
mítosz, maga a történelem! Szü-
letésem pontos idejére már nem 
emlékszem, de valamikor az 
1880-as évek derekán ültetett egy 
jóravaló napszámos Sármezey 
László kisnemes birtokán. Na, 
nem akárki fia volt ez a Sármezey, 
hiszen az ő családja egy olyan ku-
nágotai atyafinak adott szállást 
és megélhetést, aki távoli orszá-
gokban is híres volt: a gyümölcs-
nemesítő Bereczki Máténak.

Nos, első éveim derűsen teltek, 
mígnem elérkezett 1898 ősze. Ez az 
ősz sem kezdődött másként, mint 
az előző, de szeptember 10-én a 
nap másként nyugodott le! A ma-
gyarok szépséges királynőjét, Sis-
sit, egy anarchista halálra késelte. 
A monarchia gyászba borult. Az én 
sorsom pedig ezen a napon végleg 
megváltozott.

Darányi Iván földművelésügyi 
miniszter néhány nap elteltével 
kegyes felhívást intézett minden 
magyar településhez. A felhívás 
szerint 'szép emlékű Erzsébet ki-
rálynőnk halálának emlékére mi-
den település ültessen jól látható 
helyen egy hosszú életű míves fát a 
község főterén, vagy a templom 
kertjében, s azt nevezze Erzsébet 
királynő fájának, vagy Sissi fának.’

Ekkor jött el az én időm! A falu-
nak nem lévén míves fája, Sárme-
zey rögvest felajánlott engem, 
mint majdan igen mutatós és fel-
tehetően hosszú életű fát: legyek 
én a Sissi fa!

Így is történt. Ültetésemet ha-
rangzúgás és díszmenet kísérte. A 
községi elöljárók, a birtokosok 
mind-mind körülöttem álltak és 
én csak hallgattam a szónoklato-
kat, s azon csodálkoztam, hogy 
micsoda nagy kinccsé váltam: Én, a 

kocsányos tölgy. Akkor még nem 
sejtettem, hogy a valóban hosszú 
életem során mi mindent fogok 
látni és átérezni!

A lakóhelyemet a katolikus 
templomtól néhány lépésnyire je-
lölték ki. Ez a hely volt a falu leg-
forgalmasabb része. Itt volt a piac-
tér. Vele szemben az oskola és a 
községháza gondoskodott az ál-
landó felügyeletemről. Kezdetben 
nehezen szoktam meg a temp-
lomtoronyból áradó harangzú-
gást, de később már megtanultam, 
hogy melyik harang miért is szól, 
mikor van nagymise, és mikor 
kong búsan egy harang valaki lelki 
üdvéért.

Jó tíz éve figyeltem már a kofák 
üzletelését a piacon, amikor is ha-
talmas gőzmasinák költöztek az 
akkor már erősödő karjaim alá. 
1911-ben fúrómesterek érkeztek a 
faluba, hogy a község első artézi 
kútját megfúrják.

Életem nyugalmasan telt, míg-
nem 1914-ben kitört a Nagy Hábo-
rú! Láttam, amint önkéntesek ma-
síroznak vidám énekszóval az 
olasz frontra. Néhány évvel később 
már a hősi emlékművet kívánták 
az árnyékom alá építeni, amire 
nem volt pénz. Nem úgy, mint a 
következő háborúra! Nagyon saj-
náltam, amikor a már jól megszo-
kott harangokért egy reggel kato-
nák jöttek. Elvitték, hogy lőszert 
gyártsanak belőlük. Az én fejem 
körül is zúgtak a lövedékek. Csoda, 
hogy épp bőrrel megúsztam! Arra 
is jól emlékszem, amikor tőlem 
alig 10–20 méterre sorakoztak fel a 
kunágotai zsidók 1944. május 15-

én, hogy a halálba induljanak. A 
közel hetvenfős szomorú menet 
elindult és soha többé nem tért 
haza.

A háború utáni újjáépítés kedves 
emléke volt számomra, amikor a 
templomtoronyba új harangok 
költöztek! A piactérből park és ját-
szótér lett és egyszer csak régi is-
merősre leltem! Bereczki Máté, a 
nagy pomológus, a szomszédsá-
gomban köztéri szobrot kapott! A 
lombkoronám egyre csak nőtt, s 
ezáltal a népszerűségem is a mai 
celebekéhez hasonlatosan alakult. 
Az egyik nap reggelén egy szép 
pad került a karjaim alá! A sűrű 
lombok jótékony fátyolként óvták 
az itt ülőket. A szemek nem láthat-
ták,a fülek sem hallhatták mind 
azt, aminek csak én voltam a tanú-
ja.

A mostani öreg fejemmel sokat 
elmélkedem mindazon, amiket 
átéltem a közel 130 év alatt. Az, 
hogy még ma is itt vagyok, azt 
nem csak a szerencsének köszön-
hetem. Nem csapott belém sem 
lövedék, sem villám. De nem tört 
az életemre egyetlen egy falumbé-
li sem. Óvtam őket, ahogyan ők is 
engem. Így van ez már nemzedé-
kek óta, s talán lesz még alkalmam 
a történetemet egy másik generá-
ciónak is elmesélni. Okuljanak,ta-
nuljanak belőle s védjék meg az 
olyan öreg szónokokat, mint ami-
lyen én is vagyok! 

Nagy idők nagy tanúja: a kuná-
gotai Nagy Tölgyfa!

Mesél a nagy idők nagy tanúja: a kunágotai Nagy Tölgyfa

7Rákóczi utcai óvoda 
ballagó óvodásai, 2015:
Ancsin István, Ásós Szimo-
netta, Dóczi József, Gaudi 
Ádám Krisztofer, Koczán 
János, Kovács Edit Tünde, 
Mag Attila, Nagy Barbara, 
Nagy Szilvia, Nyegota Ke-
vin, Ragály Enikő Kriszti-
na, Szakál Gréta

Óvodai ballagások

8Árpád utcai óvoda ballagó óvo-
dásai, 2015:
Balog Virág Petra, Boros Bence, 
Kecskés Levente, Kovács Kiara, 
Kovács Miklós, Mező Csaba, Nagy 
Bianka.

A Bereczki Máté Általános Is-
kola 2015. június 13-án (szomba-
ton) 900 órakor tartja hagyomá-
nyos ballagási rendezvényét.

A ballagás lebonyolításáért, a 
műsor szervezéséért a hetedik 
évfolyam tanulói és osztályfőnö-
kei a felelősök.

Ballagó diákjaink jutalmazá-
sához anyagi támogatást nyújt 
Kunágota Község Önkormányza-
ta.

A 8. a osztály ballagói (osztály-
főnök: Uri Tamás): Balog Kriszto-
fer, Balog Szabolcs János, Balogh 
Henrietta, Hajdú Emese, Halász 
Márta, Jónás Tamás, Kakuszi At-
tila, Kardos Attila, Kiss Hedvig, 
Kovács Richárd, Nagy Adrienn 

Gabriella, Nagy Anasztázia, 
Samu Sándor, Szabó Dániel, Szo-
kircsák Alexandra, Tóth Zsolt, 
Varjú Dávid László, Veselicz Ti-
bor, Villim Erzsébet.

A 8. b osztály ballagói (osztály-
főnök: Csatlovszki Judit): Ágos-
ton Szabolcs, Albert Mátyás, Ba-
log Imre Renátó, Csatlós Tamás, 
Farkas Viktória, Fülöp Tamara, 
Gyepes György Márk, Kerekes 
Vanda, Kiss Imre, Kovács Tímea 
Melinda, Kovács Vanda Karolina, 
Lukácsi Mózes Benjamin, Mezei 
Bernadett, Nagy András, Oláh 
Adrienn, Puskás Dorottya, Rafael 
Annamária, Samu Annamária, 
Tomori Hunor, Tóth Adrián, Va-
dász Erik.

Iskolai ballagás
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A fából készült kerítésrészre a 
könyvéből rövid részletek fel-
vésésével, felégetésével ten-
nénk azt színesebbé, formál-
nánk azt Bereczki fallá. 

Miután a kunágotai helytör-
téneti gyűjtemény elhelyezése 
az egykori kántorlakásban 
megoldásra került a tavalyi 
közfoglalkoztatási program 
keretében, egy komplex köz-
művelődési egység jött létre. A 
külsőleg is megújult művelő-
dési ház szerves egységet alkot 
a gyűjteménnyel. A fejlesztési 
folyamat következő, elenged-
hetetlen része az udvari tér 
közösségi térré történő átala-
kítása. Az udvaron jelenleg az 
előző projektben megépült 
pajta látható, amelyben a régi 
mezőgazdasági eszközök kap-
tak helyet. Az udvaron hely-
ben elkészített fa udvari búto-
rokat helyezünk el, amelyek a 
látogatók kényelmét szolgál-

ják. Az udvar jelenleg szilárd 
burkolat nélküli, ezért össze-
kötő járdákra és térburkolásra 
lenne szükség. A modern kö-
zösségi tér és a hely hangula-
tába illeszkedne egy szalon-
nasütőhely kialakítása is. 
Ugyancsak ez a terület a leg-
alkalmasabb a régi malomkö-
veink elhelyezésére is. Ehhez 
egy kerítéssel körbevett mini 
lapidárium, kőtár kialakítása 
lenne látványos és célszerű. 

A papírbrikett gyártással ol-
csó, tiszta és környezetbarát 
tüzelőanyagot állíthatunk elő. 

2. Mezőgazdasági program-
elemben 99 fő közfoglalkoz-
tatott dolgozik. (2015. márci-
us 1. – 2016. február 29.)

A mezőgazdasági program-
elem keretein belül szántóföldi 
zöldség-gyümölcstermesztést, 
konyhakerti kultúrák termesz-
tését, szántóföldi növényter-
mesztést, állattartást és vadtar-
tást kívánunk folytatni az 
önkormányzati tulajdonú 10,8 
hektár nagyságú területen. A 
mezőgazdasági tevékenységet 
külterületen 7,3 hektáron, bel-
területen 2,0143 hektáron vé-
gezzük. A területek és a kul-
túrák megválasztását a napközi 
konyha igényeinek megfelelő-
en alakítottuk ki, a termelés 
elsősorban saját felhasználásra 
történik. 1,557 hektáron zárt-
téri volier kerül kialakításra. 
Kertészetünkben többek kö-
zött görögdinnyét, sárgarépát, 
petrezselymet, zöldbabot, szá-

razbabot, céklát, borsót, fok-
hagymát termelünk. Felállí-
tásra került három fóliasátor, 
2000 m2-en. A fóliasátor kié-
pítésének célja a friss fogyasz-
tású élelmiszerek előállítása. A 
fóliasátrakban különféle zöld-
ségeket termelünk: paprika, 
paradicsom, uborka. A meg-
termelt kultúrnövények első-
sorban a helyi Napközi Kony-
hán kerülnek majd feldolgo-
zásra. Célunk a közétkezte-
tésben részvevők számára saját 
alapanyagból történő ételké-
szítés, valamint a konyhai kia-
dások mérséklése. A külterüle-
ti 7,357 hektáron görögdinnye, 
cirok termesztése folyik. A 
megtermelt és fel nem hasz-
nált zöldségeket, gyümölcsö-
ket, ipari növényeket a szabad-
piacon értékesítjük. Az ön-
kormányzati tulajdonú 090/42 
hrsz. alatti terület 1,557 hek-
tárján volier kiépítését tervez-
zük. A volier építésének célja a 
mesterséges fácántartás és fo-
golytartás. A felépített volier-
ben felnevelt madarak húsát 
felhasználjuk a helyi napközi 
konyhán. A madarak levágá-
sát, helyben, a baromfi vágóü-
zemben tudjuk majd megol-
dani. 

A program keretében 40 db 
racka birka vásárlását tervez-
zük. A rackák a szabadtartás 
állatai, a magyar állattartó kul-
túra részei. A tökéletes szerve-
zeti szilárdsága, jó legelőkész-
sége, élénksége kiválóan alkal-

massá teszi a külterjes, jórészt 
istálló nélküli tartásra. 

3. PILOT program – Kitö-
rési pont a háztáji gazdasá-
gok irányába (2015. május 1. 
– 2016. február 29. – 22 fő)

A „Kitörési pont a háztáji 
gazdaságok irányába” Békés 
megyei közmunka PILOT 
program keretében Kunágota 
Község Önkormányzata 2 bri-
gáddal vesz részt, brigádon-
ként 11–11 fővel. A PILOT 
programban 18 település vesz 
részt, az együttműködést kon-
zorciumi megállapodásban 
szabályozták. A mi két brigá-
dunk 10 fóliasátorban sárga-
dinnyét termel. A palánták ki-
ültetésére 2015. május elején 
került sor. A növénytermesztés 
mellé párosul az állattartás is. 
A 2 brigád 110 sertés nevelé-
sét végzi a közeljövőben. Az 
előállított „javakat” a települé-
sek közösen értékesítik.

4. Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás (2015. má-
jus 21 – 2015. augusztus 31. 
– 10 fő)

Az önkormányzat és intéz-
ményei körüli munkálatok, 
karbantartás ellátása a közfog-
lalkoztatás elsődleges célja, 
emellett az önkormányzat kö-
telező és önként vállalt felada-
taiban való közreműködés, va-
lamint az önkormányzat tu-
lajdonát képező Rákóczi u. 3. 
szám alatti ingatlan külső fel-
újítása. A feladatokat közfog-
lalkoztatással látjuk el.

A Bereczki gyümölcsöstől a PILOT programig » folytatás az 1. oldalról

Első programunk a gyulai vár meg-
tekintése volt. Nagy élvezettel mász-
ták a hatalmas lépcsőfokokat a gyere-
kek. Szinte elvarázsolta őket az eléjük 
táruló múlt. Számos népmesében ta-
lálkoztak már hasonló dolgokkal, de 
azok most kézzel foghatóvá, valódivá 
is váltak. A fiúkat lenyűgözték a ha-
talmas kardok, a páncélöltözet, a lá-
nyokat pedig a különleges bútorok, 
korhű ruhák. Miután kigyönyörköd-
tük magunkat, a gyulai kisvonat várt 
bennünket, hogy körsétára vigyen a 
városba. Óriási élmény volt a gyere-
kek és a felnőttek számára is. Még 
olyan javaslat is volt, hogy a kisvonat-

tal utazzunk majd haza (lehet, hogy 
kicsit drága mulatság lett volna). A 
vonatozás után ketté vált a csapat: a 
Rákóczi utcai óvodások a fürdő egy, a 
gyerekeknek kialakított részében 
pancsoltak egyet, míg az Árpád utcai 
óvodások hamburgerezni mentek és 
útban oda-vissza a szökőkutak adta 
vizes élményt élvezték. Visszaérkezve 
a várhoz a tóban úszkáló vadkacsákat 
etettük meg táppal, amit egy auto-
matából lehetett vásárolni. 

Kellemesen elfáradva, élmények-
kel, vidámsággal telve érkeztünk 
haza óvodáinkba. A gyerekek sokat 
meséltek mindezekről szüleiknek.

Idén először együtt kirándultak a két óvoda gyermekei Hulladékgyűjtés
A kunágotai Bereczki Máté Általá-

nos Iskola tanulói hulladékgyűjtést 
(papír, pet-palack) rendeztek. A 
gyűjtés eredménye:

Alsó tagozat 1–4. o.-ig : 3233,2 kg 
(papír+palack). Felső tagozat 5–8. o.-
ig: 4800,4 kg (papír+palack)

Helyezések:
Alsó tagozat: I. 3. b 1005 kg / II. 3. a 
598.9 kg / III. 4. a 455.4 kg
Felső tagozat: I. 6. a 1479 kg / II. 7. b 
1371 kg / III. 5. a 549 kg
A helyezést elért osztályok pénzjuta-
lomban részesültek. Köszönjük a 
tanulók lelkes munkáját, a szülők, a 
kunágotai és dombiratosi lakosok 
segítségét!
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» 1867. Koch Sámuel kocs-
máros kéri az elöljáróságot, 
hogy vasár és ünnepnapokon 
istentisztelet után a kunágotai 
kocsmában zene melletti mu-
latságok tartása megengedtes-
sék. Az elöljárók döntése ér-
telmében, mivel a kocsmában 
több idő óta előfordulni szo-
kott rendetlenséget és vereke-
déseket csak úgy lehet meg-
gátolni, ha zene melletti mu-
latságokat egyátaljában sem 
tartanak, valamint a nyári hó-
napokban este 8 órakor, téli 
hónapokban pedig este 7 óra-
kor bezáratnak. (A községi 
tulajdonú vendéglő és kocsma 
a mai mentőállomás helyén 
állott. Sok átépítés után a má-
sodik világháború után közsé-
gi kultúrházként működött. 
Rossz állapota miatt az 1990-
es években lebontásra került.)

» 1868. Szántó József kocs-
mai verekedésért 8 napi fog-
ságot kap a battonyai főszol-
gabírótól.

» 1878. Marhavész pusztít a 
faluban. A csendlegényeknek 
és Mihály Miklós állatorvos-
nak, mint vészbiztosnak, a 

község 579 forintot fizet.
» 1883. Az érvényben lévő 

törvény szerint minden köz-
ségnek magának kell gondos-
kodnia a saját szegényeiről, 
ezért a faluban megtiltatik a 
koldulás. Az idegen koldusok, 
munkakerülők, cigányok kito-
loncoltatnak a faluból. A tisz-
teletes és tisztelendő urak pe-
dig felkéretnek arra, hogy ha 
ilyet tapasztalnak, azt azonnal 
jelentsék a hatóságnak.

» 1889. Május 6-án meghal 
esztelneki Bíró Kálmán királyi 
tanácsos, kunágotai földbirto-
kos felesége. Bíró Kálmánné 
született illyéni Kornia-Barb 
Amália úrnő 59 évet élt.

» 1891. Temesváry Pál kuná-
gotai földbirtokos elmebaj 
miatt a budapesti Schwartzer-
féle gyógyintézetbe került. A 
jókedvű, derék gazdálkodó 
élénken részt vett a település 
életében, de beleőrült abba a 
vágyába, hogy országgyűlési 
képviselő, majd miniszter le-
hessen.

» 1905. Május 19-én, rendes 
választáson a bírói tisztséget 
Szécsi István nyeri el.

» 1909. Óvoda építésére tel-
ket vásárol a község Német 
Lajostól 2500 koronáért.

» 1913. Má-
jus 23-án, 83 
éves korában 
meghal Nágel 
Vilmos föld-
birtokos, akit 
a faluban csak 
eg y sz e r űen 

„Vilmos bácsiként” ismertek. 
Az idős földbirtokos volt az 
első, aki a saját birtokán in-
gyen biztosított területet isko-
lának. Képviselőként sokat tett 
a községért. A falubeliek sze-
retetét méltán megérdemelte.

» 1935. Május 28-án olyan 
jégverés érte a határt, amire 
még a legöregebbek sem emlé-
keztek. Mérhetetlen kár kelet-
kezett. Sok földművesnek az 
egész évi élelme odaveszett. A 
vármegyei főispán határszem-
lét tartott és megnyugtatta az 
elöljáróságot, hogy a borzal-
mas jégkár enyhítésére a kor-
mány segítséget ad. A káreny-
hítést kormánybiztos segí-
tette.

Hálaként fáji Fáy István fő-

ispán kormánybiztos úr őfő-
méltóságát az elöljáróság Ku-
nágota Díszpolgárává választ-
ja.

» 1944. Május 15-én hajnali 
öt órakor szekereken és egyéb 
járműveken elindul a kunágo-
tai zsidóság a magyarbánhe-
gyesi Mandel birtokon kijelölt 
gettóba. A közel 70 fős me-
netben ott volt Morvai doktor 
családja és sokak mellett a hét 
tagú Brüll família is. Az ő csa-
ládjukban volt a legfiatalabb 
áldozat, az 5 éves Brüll Béla. 
1944. augusztus elsején az 
auschwitzi gázkamrában lelték 
szomorú halálukat.

Májusi történetek Kunágota múltjából

Morvai Klára

A Katolikus Legényegylet vezetősége az 1930-as években A Vörös féle szélmalom
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